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JOHDANTO 

Valtatie 3 ja valtatie 18 Laihian kohdalla –tiesuunnitelma on laadittu vuonna 2009 ja sitä on päi-
vitetty vuonna 2011. Tiesuunnitelmasta ja sen päivityksestä on tehty uudelleenarviointi vuonna 
2012.  Parhaillaan on laadittavana kesäkuussa 2013 aloitettu seuraavan vaiheen tiesuunnitelmien 
laatiminen ja suunnitelmat valmistuvat kesällä 2014. Nyt käsillä oleva asemakaavan muutos liit-
tyy tähän suunnitelmavaiheeseen. 
 
Asemakaavan muutos ja laajennus sisältää em. valtateihin rajoittuvia asemakaava-alueita sekä 
vähäisiltä osin asemakaavan laajennuksia. Aluerajaus on laadittu siten että kyseiset liikennerat-
kaisut voidaan toteuttaa. 
 
Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa kuvattiin vt3 ja vt18 kaava-alueet (alueet A-E) yhdessä. 
Osa-alueet on eriytetty kaavaehdotusvaiheessa kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi; vt3 ase-
makaavan muutos ja vt18 asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavojen rajapinta on esi-
tetty alla olevassa kuvassa. Tämä kaavaselostus koskee itäosan vt3 asemakaavan muu-
tosta (kuvassa osa-alueita B ja C). 
 

 

Kuva 1. Vt18 ja vt3 osa-alueet A-D. Vt3 asemakaavan muutoksen alue esitetty kuvassa punaisella raste-
rilla. Pohjakuva ©Maanmittauslaitos. 
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Kuva 2. Asemakaavan jakaminen vt18 osuuteen (länsi- ja pohjoisosa) ja vt3 osuuteen (itäosa). 

 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavan selostus koskee 5.6.2014 päivättyä kaavaehdotuskarttaa. 
 
Asemakaavan muutos koskee valtatien 3 varsialuetta; sen kortteleita 1, 24, 38, 40, 49,  51, 57, 
58, 59, 61, 62, 67, 68, 74, 401 ja 402  sekä niihin liittyviä puisto-, erityis-, hautausmaa-, suoja-
viher-, pysäköinti-, katu- ja yleisen tien alueita. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 1, 24, 38, 40, 51, 57, 58a, 58b, 59, 67, 68, 74, 
401 ja 402; osa kortteleista 49, 61 ja 62 sekä niihin liittyviä puisto-, erityis-, hautausmaa-, suo-
javiher-, pysäköinti- ja katualueita. 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta   Laihian kunta 
 
Kaavan nimi Vt3 asemakaavan muutos  
 
Kaavalaji/toimenpide  Asemakaavan muutos 
 
Yhteystiedot 
 
Kaavoittaja: Laihian kunta 

Tekninen osasto 
Laihiantie 50, 66400 LAIHIA 
Puh. (keskus) 040 483 6300 
 
 

Yhteyshenkilöt: Mikael Yritys 
Vs. maanmittausteknikko 
mikael.yritys@laihia.fi 
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Konsultti: Ramboll Finland Oy 
Pitkänsillankatu 1,  
67100 KOKKOLA 
 

Hankkeen vastuuhenkilöt: 
 
Kaavanlaatija 

 
 
Jouni Laitinen 
Puh. 040 5500 830 
Sähköposti: jouni.laitinen@ramboll.fi 
 
 

1.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus ja vaikutusalue 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30,5 hehtaaria ja se sijoittuu Laihian kirkonkylän asemakaa-
va-alueelle.  
 
Suunnittelualue on suurelta osin Laihian jo rakentunutta keskusta-aluetta; alueen tuntumassa on 
mm. kauppa, kirjasto, kirkko ja seurakuntatalo, asiamiesposti, paloasema, kaukolämpölaitos, 
muita liikekiinteistöjä ja palveluita sekä urheilu- ja virkistysalueita. Kaavamuutoksella on suoria 
maankäyttövaikutuksia ensisijaisesti valtatien 3 (Tampereentie) varsialueilla, mutta liikenteen 
kokonaisvaikutusten osalta koko Laihian keskustan taajamarakenteessa. 
 
 
 

 

Kuva 3. Suunnittelualuetta valtatien 3 varresta. © 2014 Google. 

 
Asemakaavan muutosalueen ympäristöä on esitetty osa-alueittain ilmakuvissa 4-7. 
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Kuva 4. Ote ilmakuvasta valtateiden risteysalueelta.  Kuvassa keskellä näkyy kaava-alueiden jako vt3 
asemakaavan muutokseen (alla) ja vt18 asemakaavan muutokseen ja laajennukseen (yllä). Ilmakuva © 
Maanmittauslaitos, 2013. 

 

Kuva 5. Ote ilmakuvasta, jossa osa-alueen B rajausta, alueen keskellä vt3 linjaus. Ilmakuva © Maanmit-
tauslaitos, 2013. 
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Kuva 6. Ote ilmakuvasta jossa osa-alueen B ja C alueille sijoittuva Laihiantie. Ilmakuva ©Maanmittaus-
laitos, 2013. 

 

 

Kuva 7. Ote ilmakuvasta, jossa osa-alueen C rajaus, alueen keskellä vt3 linjaus. Ilmakuva © Maanmitta-
uslaitos, 2013. 
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1.3 Kaavan nimi ja tavoite 

Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
asemakaavan muutos. 
 
Kaavan nimi on Vt3 asemakaavan muutos. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on valtatien 3 parantamiseen liittyvän tiesuunnitelman ja 
hankkeeseen liittyvien katusuunnitelmien asemakaavallisten toteuttamisedellytysten varmistami-
nen.   

2. YHTEYSTIEDOT 

Asemakaavan muutos ja laajennus toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland 
Oy:n kesken. 
 
KAAVOITTAJA: 
Laihian kunta/tekninen osasto 
Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
Puh. (keskus) 040 483 6300 
 
Mikael Yritys 
Vs. maanmittausteknikko 
Puh. 0500 868 127 
s-posti: mikael.yritys@laihia.fi 

 KAAVAKONSULTTI: 
Ramboll Finland Oy 

 Kaavan laatija ja hankkeen vastuuhenkilö, 
arkkitehti SAFA Jouni Laitinen 

 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 
Puh. 020 755 7604 
Fax 020 755 7602  
 
Yhteyshenkilö: 
Jouni Laitinen 
Puh. 040 5500 830 
s-posti: jouni.laitinen@ramboll.fi 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet maankäyttö- ja rakennuslain perusteella vuonna 2000. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008  
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, mikä tuli voimaan 1.3.2009.  
 

  
 

Kuva 8. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:  
1. Toimiva aluerakenne  
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
5. Helsingin seudun erityiskysymykset  
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 
 
Asemakaavahankkeissa suunnittelua koskee korostetusti toimivia yhteysverkkoja koskeva  
valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite: 
 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto;  
  

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät  
eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedel- 
lytyksiä. 
 
Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään  
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien lii- 
kennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenne- 
turvallisuuteen. 

 

3.2 Maakuntakaava 

Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tar-
peellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiin-
nitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistyk-
seen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28§). 
 
Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväk-
syi 29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010.  
 
Alla olevassa kuvassa on ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Maakuntakaavan mukaan suunnit-
telualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta (A) jonka päällä kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta (vaakaviivoitus).  Alueelle on osoi-
tettu kohdemerkinnällä myös keskustatoimintojen alue (c), valtatie 18 parannettavana tielinjana 
(punamusta viiva) sekä sille ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva). Valtatie 
3 on osoitettu mustana viivana.  
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Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen alue kuvassa punaisella. 

 
Vahvistettua maakuntakaavaa on täydennetty vaihekaavoilla. Vaihemaakuntakaava 1 "Kaupallis-
ten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla" hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 
14.5.2012 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 4.10.2013. Ympäristöministeriö jätti vahvista-
matta vähittäiskaupan suuryksiköiden merkinnät Pedersören Edsevössä (KM1) ja Närpiön Hög-
back-Nixbackissa (KM5). Pohjanmaan liitto hakee KM5:n vahvistamatta jättämiseen muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
 
Vaihekaava 2 - Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla on Ympäristömi-
nisteriössa vahvistettavana. Kaava vahvistunee vuoden 2015 alkupuolella. Kaava ei kuitenkaan 
koske nyt käsillä olevaa asemakaavaa. 
 
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 27.1.2014 käynnistää Pohjanmaan maakuntakaavan 
2040 laatimisen. Kaava laaditaan koko maakunnan ja sen eri yhteiskunnalliset toiminnot katta-
vana kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaavan päivittämisen yhteydessä myös yhteystarpeet 
tullaan tarkistamaan. 
 

3.2.1 Osayleiskaava 

Oikeusvaikutteinen Laihian Kirkonseudun osayleiskaava 2017 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
10.11.2003 (esitetty alla olevassa kuvassa). Valtuuston päätös jäi voimaan valitusten jälkeisessä 
Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä 21.1.2005.  
 
Suunnittelualueella on yleiskaavassa mm. seuraavia aluevarauksia: keskustoimintojen alue (C), 
virkistysalue (V), julkisten palvelujen- ja hallinnon alue (PY / P), kerros- tai tiivis rivitalovaltainen 
asuntoalue (AK), asuinpientalojen alue (A), teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laa-
dulle erityisiä vaatimuksia (TY), työpaikka-alue (TP), energiahuollonalue (EN), maatalousalue 
(MT) sekä hautausmaa-alue (EH). 
 
Osayleiskaava on parhaillaan päivitettävänä ja kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 16.6.-
8.8.2014. Osayleiskaavan päivitys kulkee kiinteässä yhteydessä tämän asemakaavaprosessin ja 
siihen liittyvän tiesuunnittelun kanssa. 
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Kuva 10. Laihian Kirkonseudun osayleiskaava 2017 (hyväksytty 10.11.2003).  

3.2.2 Asemakaava  

Laihian kunnassa on voimassa asemakaavoja kirkonseudun, asemanseudun, Jakkulan, Isokylän, 
Kuppaalan, Hulmin ja Santaloukon alueilla. Laihian ensimmäinen asemakaava, Kirkonseudun 
asemakaava, on vahvistettu 20.10.1971. Nyt kyseessä olevat asemakaavan muutokset koskevat 
laajasti eri osa-alueiden eri ajankohtina laadittuja asemakaavoja. 
 

3.3 Tiesuunnitelmatilanne 

Valtateiden 3 ja 18 Laihian toimenpiteiden uudelleenarviointiselvitys on tehty Sito Oy:ssä ja uu-
delleen arvioinnin selvitysraportti on päivätty 25.9.2012. Selvityksessä on esitetty kolme vaihto-
ehtoa joita on vertailtu suhteessa: 
 
 liikenteen suuntautumiseen, liikenneverkkoon ja maankäytön yhteyksiin, 
 toimivuuteen ja liittymiin, 
 kevyen liikenteen yhteyksiin ja joukkoliikenneyhteyksiin, 
 turvallisuuteen, 
 ympäristöön, 
 kaavoihin ja maankäyttöön sekä  
 rakentamiskustannuksiin. 
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Kesäkuussa 2013 on aloitettu seuraavan vaiheen suunnitelmien laatiminen ja suunnitelmat val-
mistuivat kesällä 2014. Suunnittelun alkuvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoja Maunulan eritasoliit-
tymästä sekä Asematien liittymisestä valtatiehen 3. Ratikyläntien suunnittelussa tarkistettiin ja 
vertailtiin aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa esitetyt rautatien alitus- ja ylitysvaihtoehdot.  
 
Suunnitelmat sisältävät edellä mainittujen pääväylien sekä pääteihin liittyvien katu-, yksityistie- 
ja kevyen liikenteen verkkojen kehittämistoimenpiteet. Myös radan tasoliittymien poistamisesta 
aiheutuvat tiejärjestelyt suunnitellaan. Valtateiden 3 ja 18 liittymäksi rakennetaan uusi Maunulan 
eritasoliittymä (ei sijoitu asemakaava-alueelle). Valtatie 18 linjataan uudelleen n. 2 km. matkalla 
ja sille rakennetaan uusi Ratikylän eritasoliittymä (asemakaava-alueella) maankäytön kehittämis-
tä varten. Valtatieltä 3 Laihian keskustajaksolla poistetaan tonttiliittymät ja kaikki katuliittymät 
muutetaan suuntaisliittymiksi, joissa ei ole vasemmalle kääntymistä. Valtatielle 3 tehdään uusia 
risteyssiltoja. Valtatien 3 nopeusrajoitus nostetaan 80:een km/h:ssa ja tie sovitetaan häiriöiden 
osalta taajamaympäristön vaatimuksiin rakentamalla mm. tarvittavat meluesteet. 
 
Asemakaavaehdotuksen pohjana on ollut suunnitelmatilanne 3.6.2014.  
 

3.4 Pohjakartta- ja paikkatietoaineisto 

Suunnittelun pohjana käytetään 1:2000 asemakaavan pohjakartan digitaalista versiota. 
 

3.5 Maanomistustiedot 

Kaava-alueen maanomistus on suurimmaksi osaksi yksityisillä ja yhteisöillä. Myös 
Laihian kunta ja Suomen valtio omistavat osia kaava-alueesta. 

 

 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA OSALLIS-
TUMINEN 

4.1 Prosessin keskeiset vaiheet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 30.9.2013 ja sitä on tarkistettu 
10.2.2014. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla sekä kun-
nan verkkosivuilla 24.10.-25.11.2013 välisen ajan. 
 
Kaavaluonnos on valmistunut päiväyksellä 10.2.2014. Kaavaluonnoksiin sekä tiesuunnitelmiin liit-
tyen pidettiin yhteinen yleisötilaisuus 13.3.2014, johon osallistui yhteensä n. 140 henkilöä. Val-
misteluvaiheen kuuleminen pidettiin 3.3.-4.4.2014. 
 
Kaavaehdotus laadittiin päivämäärällä 5.6.2014. ja sitä on tarkistettu 12.6.2014. Ehdotusvaiheen 
kuuleminen pidettiin 4.7.2014-20.8.2014. 
 
Kaavaehdotukseen tehtiin tekniset tarkistukset päivämäärällä 19.11.2014 
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Kuva 11. Yleisötilaisuus Laihian keskuskoululla 13.3.2014. 

4.2 Viranomaisyhteistyö 

4.12.2014 pidettiin työpalaveri ELY-keskuksessa Vaasassa, jossa palaverissa käsiteltiin myös ky-
seessä olevaa asemakaavan muutosta ja laajennusta. Työpalaverissa tuli erityisesti esille LYT –
alueiden merkitseminen kaduksi kaavamuutoksen yhteydessä. Todettiin, että Laihiantie olisi syy-
tä ottaa jo tähän asemakaavan muutokseen mukaan samoin kuin Ratikyläntie laajemmin. 
 
Lisäksi keskusteltiin asemakaavan merkittävästä laajentamista Maunulan eritason alueelle. Tätä 
ei kuitenkaan kunnan näkökulmasta pidetty tarpeellisena. 
 

4.3 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet 

Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana kaavaluonnoksesta annettiin yhteensä 10 viranomaislau-
suntoa, viisi kirjallista mielipidettä ja kolme suullista mielipidettä. 
 
Laihian Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt sekä Vt3 –kaavaluonnosta, että vt18 
kaavaluonnosta erikseen kokouksessaan 11.3.2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yk-
simielisesti, että lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksista. 
 
Laihian Tekninen lautakunta on käsitellyt sekä Vt3 –kaavaluonnosta, että vt18 kaavaluonnos-
ta erikseen kokouksessaan 12.3.2014. Tekninen lautakunta on päättänyt antaa lausuntonaan, 
ettei sillä ole huomautettavaa kaavaluonnoksista. 
 
Pohjanmaan pelastuslaitos on esittänyt 14.3.2014 lausunnossaan, että paloaseman hälytyslii-
kenne ja vt3 varrelta poistuvien liittymien vaikutukset avunsaannin nopeuteen on otettava huo-
mioon kaavoitustyön jatkokäsittelyssäkin. Lisäksi yleisötilaisuudessa 13.3.2014 esiin tulleet hen-
kilöturvallisuuteen liittyvät mahdolliset riskit on luonnollisesti tutkittava ja selvitettävä toimenpi-
teet kaavoitus- ja liikennesuunnittelun jatkolle. 
 
Anvia Oyj huomauttaa lausunnossaan 2.4.2014, että Anvia Oyj:n kaapeliverkosto on sijoitettu 
voimassa olevan kaavan mukaisesti, kulloisenkin maanomistajan luvalla tarkoituksen mukaisiin 
paikkoihin. Mikäli myöhemmin alueella tapahtuvista muutoksista johtuen verkostoa joudutaan jo-
ko siirtämään tai muuttamaan, Anvia ei vastaa siirtokustannuksista.. Poikkeuksena tiealueella 
(ELY) oleva kaapeli-infra. 
 
Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan 9.4.2014, että kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat 
ovat olleet asianmukaisesti nähtävillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty ai-
kaisemman lausunnossa esittämämme huomautusten mukaisesti riittävissä määrin. Laaditut 
kaavamuutokset yhdessä samaan aikaan laadittavana olevien tie-, katu- ja ratasuunnitelmien 
kanssa mahdollistavat ajoneuvoliikenteen sekä kevyin liikenneturvallisuuden parantamisen. 
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Kaavamuutos mahdollistaa maankäytön kehittämisen aivan uudella tavalla radan pohjoispuolella 
sekä keskustan eteläpuolella. Tie ja ratapenkereet sekä melukaiteet ja –aidat muuttavat maise-
ma- ja taajamakuvaa. Todennäköisesti näiden tekijöiden vaikutukset tulevat olemaan samanai-
kaisesti sekä positiivisia, että negatiivisia. Aseman ja radan ympäristöön on laaditussa kaava-
luonnoksessa sijoitetut  TY ja M –korttelialueet sopivat hyvin radan varteen. Mahdollinen metsä-
alue pehmentäisi toteutuessaan Ratikylän ylikulun maisemakuvaa muuttavaa vaikutusta. 
 
Edellä mainitut M – korttelialueet olisi mahdollista merkitä myös suojaviheralueeksi (EV).  Radan 
läheisyyteen merkittyjen teollisuus- ja erillispientalokortteleiden rakennusoikeuden määrää voisi 
kasvattaa. Laadittu asemakaavamuutos edistää alueen yhdyskuntarakenteen eheytymistä niin 
maankäytön kuin liikenteenkin osalta. 
 
Liikennevirasto on 1.4.2014 antanut lausuntonsa rautateiden näkökulmasta. Kaavaluonnokses-
sa on osoitettu Ratikyläntielle uusi radan eritasossa ylittävä ylikulku, jolla on tarkoitus korvata 
Pakan (alhontiellä), aseman ylikulun (Asematiellä/Kirstantiellä) ja Maunulan (Maunulantiellä) ta-
soristeykset. Kaavasta ei selkeästi ilmene, että Aseman ylikulun tasoristeys tulee poistumaan. 
Kaavaan tulee selkeämmin osoittaa nykyisen Aseman ylikulun tasoristeyksen osalta tieyhteyden 
päättyminen ja tasoristeyksen poistuminen. Mikäli kunta haluaa myöhemmässä vaiheessa toteut-
taa kyseiselle kohdalle kevyen liikenteen alikulun, voidaan se osoittaa soveltuvalla merkinnällä 
kaavaan. 
 
9.4.2014 kirjatussa lausunnossaan Vaasan sähköverkko pyytää, että kaavassa huomioidaan 
nykyiset muuntamot sekä johtorasitteet. Lisäksi lausunnossa pyydetään varaamaan kaavassa 
paikkoja uusille lausunnon karttaliitteiden mukaisille muuntamoille ja johdoille. 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että Asemakaavaehdo-
tukseen kunnan tulee varmistaa, että tiesuunnitelma on yhteensopiva asemakaavan muutoksen 
ja laajennuksen kanssa. Lisäksi ELY ehdottaa lausunnossaan, että kaavakartalla D olevat M – 
aluevaraukset muutetaan EV – alueiksi Ratikyläntien varrella. Kaavaselostuksessa tulee tuoda 
esiin mihin valtatien katuliittymiin tullaan rakentamaan suuntaisliittymät. 
 
Pohjanmaan museo huomauttaa, että kaavaselostuksessa on avattava miten selvitysten tulok-
set on otettu huomioon kaavaluonnoksessa. Museo myös ehdottaa, että Kirkonseudun osayleis-
kaavaa varten tehty Ratinkyläntien leikkaus liitetään kaava-asiakirjoihin valaisemaan tiesuunni-
telmien vaikutusta maisemallisiin arvoihin. 
 
Museoa kiinnostavat erityisesti osa-alueet B (kirkon ympäristö) ja osa-alue D (Ratikylä).  
 Laihian kirkko ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
Museo huomauttaa, että Laihiantien leventäminen ei saa aiheuttaa muutoksia kirkkoa ympäröi-
vään kivimuuriin tai alueen arvokkaaseen rakennuskantaan. 
 
Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta. Osayleiskaava on parhaillaan päivitettävänä ja kaava-
luonnoksessa maisemallisesti arvokkaat peltoalueet sijaitsevat pääosin valtateiden etelä- ja lou-
naispuolella, eikä Ratikyläntien suunnittelualueella.  Maunulamäen alueen kulttuurihistorialliset 
arvot liittyvät ensisijaisesti historialliseen tiehen ja sen ympäristö- ja taajamakuvaan. 
Museo katsoo, että kookkaat liikennerampit ei välttämättä sovi Kyrönjoen pienipiirteiseen ja ar-
vokkaaseen kulttuurimaisemaan. Museo suhtautuu kriittisesti maaseutumaiseman perinteisen 
maisemanäkymän rikkoutumiseen. Alueen tiesuunnitelmien maisemavaikutukset on katsottava 
kokonaisuutena, mukaan lukien Maunulamäen kyläkuvallisesti arvokas alue sekä suunniteltu eri-
taso Maunulan kohdalla, vaikka alueet eivät kuulu asemakaava-alueeseen. 
 
Vaasan kaupunki / Ympäristöosasto (Terveysviranomainen ) toteaa lausunnossaan 7.3.2014 
ettei sillä ole huomautettavaa. 
 
 
Yksityisten (8 kpl) mielipiteissä keskityttiin esittämään mielipiteitä tiesuunnitelmaratkaisusta. 
Tiivistettynä esitettiin mm. seuraavia näkökohtia:  
 
 Kaavaluonnos ei ole maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. 
 Alitustunnelirakenteet ja taajaman halkovat tiet meluaitatunneleineen sopivat huonosti taa-

jamakuvaan.   
 Kaavahankkeessa ei ole nostettu esiin kaavamuutoksesta aiheutuvia haittatekijöitä alueen 

maanomistajille, kiinteistönomistajille, asukkaille, rakennuksille ja niiden arvolle, pohjavesille, 
ilmanlaadulle, ympäristölle, eläimistölle, maisemalle tai liikenneturvallisuudelle etenkin jalan-
kulkijoita ja pyöräilijöitä ajatellen. 
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 Hankkeen osallisille ei ole annettu riittävästi tietoa hankkeesta, eikä heille ole annettu lain 
edellyttämää mahdollisuutta osallistumiseen. 

 VT3:n liittymien poistaminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa VT 3:n varrella olevien kiinteistö-
jen liiketoiminnalle. Tien varrella olevien yritysten näkyvyys ja saavutettavuus heikkenevät 
ratkaisevasti.   

 Meluntorjuntatarpeen laajennuksia. 
 

Sekä lausunnoista että mielipiteistä on annettu erilliset vastineet. 

4.4 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset 

Vaasan sähköverkko Oy on esittänyt lausunnossaan 31.7.2014, että muuntamoita varten mer-
kityt alueet esitettäisiin ohjeellisina. 
 
Vaasan kaupunki / Ympäristöosasto toteaa lausunnossaan 8.8.2014, että sillä ei ole kaavas-
ta huomautettavaa. 
 
Laihian Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt sekä Vt3 –kaavaehdotusta, että vt18 
kaavaehdotusta erikseen kokouksessaan 19.8.2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yk-
simielisesti, että lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaehdotuksesta. 
 
Pohjanmaan liitto katsoo lausunnossaan 20.8.2014, että asiakirjat ovat olleet asianmukaisesti 
nähtävillä. Asemakaavamuutos edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja kaavamuutosehdo-
tus toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa. Pohjanmaan liitolla ei ole aiemmat lausunnot 
huomioiden uutta lausuttavaa. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa lausunnossaan 19.11.2014. 
 
Yksityisten (7 kpl) muistutuksissa esitettiin tiivistetysti mm. seuraavia näkökohtia: 
  
 VT3:n liittymien poistaminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa VT 3:n varrella olevien kiinteistö-

jen liiketoiminnalle. Tien varrella olevien yritysten näkyvyys ja saavutettavuus heikkenevät 
ratkaisevasti.   

 Tienpinnan nosto ja meluaidat aiheuttavat maisemavaurion. 
 VT3 hankkeelle edellytetään YVA-prosessia. 
 Meluntorjuntatarpeen laajennuksia. 
 VT3:n ja Ampujantien risteykseen valo-/meluaita. 

 
Sekä lausunnoista että muistutuksista on annettu erilliset vastineet. 

5. OSALLISET 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaa-
vasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 §:n mukaan: 
 
Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 
 Laihian kunnan eri hallintokunnat 

Laihiantie 50 
66400 LAIHIA 
puh: 06 475 0411 
fax: 06 475 0405 
laihian.kunta@laihia.fi 

 
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Korsholmanpuistikko 44, 65100 VAASA 
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 Liikennevirasto 
PL 33 
00521 Helsinki 
Puh. 0295 34 3000 

 
 Pohjanmaan liitto 

Hietasaarenkatu 6 
65101 VAASA 
Puh. 06 320 6500  

 
 Pohjanmaan museo 

Museokatu 3 – 4 
65100 VAASA  
Puh. 06 325 3800 

 
 Vaasan Sähköverkko Oy 

PL 26, 65101 Vaasa 
 
 Pohjanmaan pelastuslaitos 

Sepänkyläntie 14-16 
65100 Vaasa 

 
 
Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa 

 
 Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, 

maanomistajat ja asukkaat 
 

 Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai intressipiiriin kaavamuutoksella ja -
laajennuksella saattaa olla vaikutuksia. 

6. LAADITUT SELVITYKSET 

Alueen liikennejärjestelyjä koskevat selvitykset on esitelty kohdassa 4.8 Tiesuunnitelmatilanne. 
Lisäksi Laihian keskusta-alueelta on olemassa lukuisia asemakaavojen ja Kirkonseudun osayleis-
kaavan tarkistuksen yhteydessä 2012 – 2013 tehtyjä selvityksiä. Näistä keskeisimpiä ovat: 
 

 Rakennusinventoinnin ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien tarkistus. Selvityksen yhtey-
dessä ei tullut esiin varsinaisesti kaava-alueelle sijoittuvia uusia kohteita. Laihian kirkko 
ympäristöineen on kuitenkin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
ja tulee huomioida erityisesti vt3 osuutta koskevassa arvioinnissa. Erillisessä kerrosta-
loselvityksessä on arvioitu kirkon asemaa taajamakuvassa. 
 

 tieverkkosuunnitelman päivitys on laadittu osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Selvitykses-
sä on keskitytty varmistamaan taajaman laajemman katuverkon jatkuvuus ja soveltu-
vuus vt3:n ja vt18:sta järjestelyihin. 

 
 arkeologinen yleisinventointi ja sen tarkennus syksyllä 2013. Inventoinnissa ei kuiten-

kaan tullut esiin nyt käsillä olevien asemakaavojen alueille sijoittuvia kohteita. 
 

 Luontoselvitys sisältäen lepakko ja viitasammakkoselvityksen. Selvityksessä ei löydetty 
arvokkaita kohteita nyt käsillä olevilta asemakaava-alueilta. 

 
 palveluverkkoselvitys. Selvityksessä on tutkittu keskustaa palveluiden mitoituksen ja saa-

tavuuden näkökulmasta ja liittyy siten välillisesti nyt käsillä olevaan asemakaavaan. 
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Myös Ympäristöministeriön teettämä päivitys- ja täydennysinventointi valtakunnallisesti arvok-
kaista maisema-alueista on hyödynnettävissä asemakaavatyössä. 
 

7. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

7.1 Asemakaavaluonnos ja -ehdotus 

7.1.1 Osa-alue B  

Osa-alue sijoittuu kirkon ympäristöön. 
 
Osa-alueen keskeiset muutostarpeen liittyvät nykyisen alikulun (Kirkkotie – Vallintie) osoittami-
seen vain kevyen liikenteen käyttöön, Pankkikujan leventäminen liittymää varten sekä vähäiset 
katualueiden levennykset (Laihiantie). Lisäksi Laihiantie – Pankkikuja muuttuu yleisestä tiestä 
katualueeksi. 
 
Tiejärjestelyt ja keskeiset muutokset on osoitettu kaavan havainnekuvassa. 

7.1.2 Osa-alue C  

Osa-alue sijoittuu Laihiantie – Ampujantien ympäristöön. 
 
Osa-alueen keskeiset asemakaavan muutostarpeet kohdistuvat Ampujantien – Laihiantien sekä 
valtatien 3 eritason sekä siihen liittyvien ramppijärjestelyjen osoittamiseen. Ramppijärjestelyjen 
suunnitteluperiaatteena on, ettei vasemmalle kääntymiset valtatiellä tai valtatielle ole mahdolli-
sia.  
 
Tällä alueella on myös koko kaavamuutosalueen merkittävimmät korttelialuemuutokset. Korttelin 
68 rakennettu tontti nro 2 muuttuu liikennealueeksi (LT) ja entinen Tiehallinnon varikko korttelis-
sa 40 muuttuu osin liikennealueeksi (LT) ja osin rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi (AR). Kyseiset korttelialuemuutokset edellyttävät nykyisen rakennuskannan 
purkamista. 
 
Myös tällä osa-alueella on lisäksi tehty teknisluonteisia muutoksia. 
 
Tiejärjestelyt ja keskeiset muutokset on osoitettu kaavan havainnekuvassa. 

7.2 Tekniset muutokset 

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat tekniset muutokset 19.11.2014: 
 
 Sähkömuuntamoiden rakennusalat on muutettu ohjeellisiksi 
 Korttelin 67 ja kadun välinen kortteliraja on muutettu kiinteistörajan mukaiseksi 
 Korttelin 58a tontin 1 rakennusalaa on muutettu siten, että ulkorakennus mahtuu rakennus-

alan sisään. 

7.3 Mitoitus 

Kaavakartalla on osoitettu katualueita (kadut, LT, LP) yhteensä 14,1 ha, eli 46,4 % kaava-
alueen pinta-alasta, asumiseen liittyviä korttelialueita (AR, AO ja AL) yhteensä 5,6 ha, eli 18,4 
% kaava-alueen pinta-alasta ja keskustatoimintojen korttelialueita (K, K-2) yhteensä 4,7 ha eli 
15,5 % kaava-alueen pinta-alasta. Muiden aluevarausten yhteenlaskettu pinta-ala on 6 ha. 
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8. ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET 

 
Arvioinnin lähtötietona käytetään alueelta laadittuja selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia. 
Keskeinen vaikutusarviolähde on alueelle käynnissä oleva tiesuunnittelutilanne, jonka johdosta 
asemakaavan muutos on tarpeen. 
 
Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyt-
töä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipi-
teet.  
 
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja – ase-
tuksen 1 §:n mukaan alla on kuvattu alustavia keskeisiä vaikutuskohteita. 
 

8.1 Vaikutuksen ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

1. Liikenneturvallisuus paranee, kun tasoliittymiä poistuu pääteiltä ja paikallisen liikenteen 
risteämistarve valtatien kanssa vähenee. Samoin esteettömyys paranee eli radan ja teiden 
aiheuttamat estevaikutukset pienenevät yli- ja alikulkujen valmistumisen myötä. 

 
2. Kolmen rautatien tasoristeyksen poistaminen lisää raideliikenteen, ajoneuvoliikenteen ja 

kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Osa näistä järjestelyistä on mukana asemakaava-
alueissa. 

 
3. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus lisääntyy uusien siltojen ja alikulkujen joh-

dosta. 
 

Osa alueen käyttäjistä saattaa kuitenkin kokea em. muutokset negatiivisina, erityisesti jos järjes-
telyt muuttavat tuttua liikennekäyttäytymistä ja pidentävät tärkeitä kulkumatkoja.  
 
Liikennemääräjakautuma muuttuu järjestelyjen johdosta jonkin verran. Kauppatien varressa lii-
kennemäärät kasvanevat jonkin verran mikä vaikuttaa ihmisten elinympäristöön. Ajonopeuksien 
noususta johtuvaa liikennemelua torjutaan melunsuojatoimenpitein joten kokonaisuutena nykyti-
lanteeseen negatiivisia vaikutuksia ei synny. 

8.2 Vaikutuksen maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Vesistövaikutukset arvioidaan vähäisiksi sillä tiesuunnitelman yhteydessä tutkitaan ja toteute-
taan alueen kuivatusjärjestelyt. Laihianjoen tarkistetut tulva-alueet ovat pienemmät kuin aikai-
semmat varaukset eikä tulvien odoteta vaikuttavan tiejärjestelyihin. 
 
Yleisesti ottaen ilmanlaadun kannalta tavoitteena tulisi olla liikenteen vähentäminen asuinalueil-
la ja sen ohjaaminen pääkaduille, tasaiset ajonopeudet tasaisella väylällä ja raskaan tavaraliiken-
teen rajoittaminen (/Liikenne yhdyskuntasuunnittelussa 2003). Kuitenkin liikennemäärien kasvu 
itsessään aiheuttaa lisääntyviä ilmastovaikutuksia. Tämän kaavaratkaisun ja sen pohjana olevan 
tiesuunnittelun näkökulmasta ilmastovaikutukset toisaalta lisääntyvät ja toisaalta vähenevät. Val-
tatien 3 osalta kokonaisvaikutus lienee vähäinen; lisääntyvät liikennemäärät ja nopeudet kom-
pensoituvat osin tasaisella ajonopeudella tasaisella väylällä ( ja ilman jarrutushidasteita). 

8.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroi-
hin. 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin ar-
vioidaan vähäisiksi. 
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8.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen 
sekä liikenteeseen 

Valtatien 3 liikennemäärien arvioidaan nousevan keskustan kohdalla ohjevuoteen 2014 mennessä 
8500 ajoneuvoon vuorokaudessa. Nykyisin vastaava liikennemäärä on noin 5000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Kaava-alueen ulkopuolella Vaasan suunnassa liikennemäärien arvioidaan nousevan 
noin 9000:sta 12 600 ajoneuvoon vuorokaudessa. Muutokset eivät kuitenkaan ole suoranaisesti 
seurasta tiejärjestelyistä vaan yleisestä liikenteen kasvusta ja taajaman laajentumisesta. 
 
Liikenne-ennusteen mukaan katuverkolle siirtyy tiesuunnitelman mukaisten järjestelyiden myötä 
osa valtatien liikenteestä. Suurimmat liikennemäärät ovat Kauppatiellä (7500 ajon/vrk) ja Ratiky-
läntiellä (8500 ajon/vrk) vuonna 2040 kun kaikki tiesuunnitelmien mukaiset väylät ja osayleis-
kaavan alueet katuineen on rakennettu. Toisaalta siis Valtatien liikenteen sujuvuus paranee huo-
mattavasti, kun nopeusrajoitus nousee 80:een km/h:ssa ja estevaikutuspisteet vähenevät. Katu-
verkolle tarvitaan kuitenkin myös toimenpiteitä lisääntyvän liikenteen aiheuttamien haittojen vä-
hentämiseksi. 

 
Hanke mahdollistaa maankäytön kehittymisen Laihian keskustassa ja Ratikylän alueella. Liiken-
neyhteydet paranevat ja tulevat nopeammaksi. 

 
Ohikulkutien tarve poistuu (valtatie 3 Laihian keskustan kohta) ja vapauttaa tilaa maankäytölle 
erityisesti taajaman eteläosissa. 
 
Liikenneturvallisuus 
 
Valtateiden 3 ja 18 tiesuunnitelmasta on tehty tieturvallisuusarviointi, jonka mukaan tiesuunni-
telmaehdotus vähentää selvästi valtatien liikenteen riskitasoa ja parantaa näin ollen liikennetur-
vallisuutta.  Tiepituuteen ja liikennemääriin suhteutettuna riskitason vähenemä on n 30 %.  Suh-
teutettuna v 2008-2012 sattuneisiin henkilövahinko-onnettomuuksiin vähenemä olisi 0,24 henki-
lövahinko-onnettomuuksia/vuosi. 
 
Liikennesuoritteen kasvu nostaa Laihian keskustan väylillä riskitasoa.  Riskitason kasvu johtaisi n. 
0,1-0,15 henkilövahinko-onnettomuuden kasvuun vuodessa.  Kokonaisuutena tarkasteltuna tie-
suunnitelmaehdotus parantaa kuitenkin liikenneturvallisuutta Laihian keskustassa.   
 
Nykyinen liikenneturvallisuustaso voidaan säilyttää myös paikallisen liikenteen verkolla täyden-
tämällä erityisesti Kauppatien, Laihiantien ja Ruutintien kevyen liikenteen järjestelyjä ja varmis-
tamalla, että autojen nopeustaso pysyy 40 km/h:ssa. 
 
Tarkemmin liikennettä ja sen vaikutuksia on tarkasteltu Laihian kirkonseudun osayleiskaavan liit-
teenä olevassa liikenneselvityksessä. 

8.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Taajamakuva muuttuu uusien alikulkujen sekä melukaiteiden ja –aitojen myötä. 
 
Valtatien 3 suunnassa vaikutus on vähäisempi mutta melukaiteet ja -aidat muovaavat taajama-
kuvaa liikennepainotteisemmaksi erottaen liikennekäytävää muusta taajamarakenteesta.  
 
Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Laihian kirkko ympäristöineen, sijoittuu 
tälle jaksolle. Kirkon ympäristöön ei kuitenkaan tule suuria rakenteita, jotka laskisivat alueen 
kulttuuriympäristön arvoja. Molemmissa suunnissa toteutettavat eritasot ovat alikulkuja, joiden 
maisemavaikutus on selvästi vähäisempi kuin ylikulkusilloilla. Jo nykytilanteessa kirkko ympäris-
töineen jää hieman sivuun liikennekäytävästä eikä ole täysin havaittavissa kasvillisuuden takaa 
varsinkaan kesäaikaan. Melunsuojauksen vaikutukset voitaneen siten arvioida varsin vähäisiksi. 
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9. KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkintöinä ja -määräyksinä on käytetty asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä. 
 
 

10. KAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaavan mahdollistamat liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa 2015-2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KOKKOLASSA 19.11.2014   
 
 
 

   
Jouni Laitinen    Jukka Silvola 
Kaavan laatija, arkkitehti SAFA  Suunnittelija 

 

 


